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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 13 DE FEBRER DE 2001.

Sant Celoni, 13 de febrer de 2001.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:10 hores de
la nit, en primera convocatòria i sota la presidència del Sr. alcalde Joan
Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió extraordinària del Ple
de l'Ajuntament, la regidora Adela Gener Sánchez i els regidors Josep
Arenas Serra, Josep Capote Martín, Miquel Vega Vega, Francesc Garcia
Mundet, Pedro Checa Rubio, Raul Casado Jiménez, Jaume Figueras Coll,
Francesc Giol Planas, Josep Alsina Lloreda, Ramon Segarra Montesó,
César Gómez Sinobas i Josep M. Pascual Arenas, assistits pel secretari de
la Corporació José Luis González Leal i amb la presència de l'interventor
accidental Joan Muntal Tarragó.

El regidor Antoni Pujol Rovira s’incorpora a la sessió a les 22:20 hores, quan
s’estava tractant el punt V de l’ordre del dia.

Excusa la seva assistència la regidora Pilar Martí Coll.

El Sr. alcalde dóna la paraula al públic assistent per si algú vol preguntar o
comentar alguna qüestió relacionada amb l’ordre del dia de la sessió d’avui,
sense que ningú faci ús de la paraula.

A continuació es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular
alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, el qual s'ha
distribuït juntament amb la convocatòria d'aquest Ple.

El Sr. Pascual demana que en l’apartat de precs i preguntes es rectifiqui el
nom del seu partit, que és Iniciativa per Catalunya – Verds (IC-V) i no només
IC com, per error, s’ha fet constar.
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Amb aquesta rectificació i en no formular-se cap més observació, s’acorda,
per unanimitat, donar per aprovada l’acta de la sessió anterior.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
SANT CELONI AL SERVEI DE GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ
D’HABITANTS (AGIPH) DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I DEL
CONVENI REGULADOR DE LA COL·LABORACIÓ INTERINSTI-
TUCIONAL.

El Sr. alcalde diu que, com ja es va informar a la Comissió informativa, es
tracta d’aprovar un conveni a signar amb la Diputació de Barcelona per a la
informatització del padró d’habitants. Aquest és un servei supramunicipal de
recolzament als ajuntaments que presta la Diputació, oferint la possibilitat de
que la gestió del padró d’habitants de cada municipi es faci des de la
mateixa Diputació. Això representa una línia més directa amb l’Institut
Nacional d’Estadística i per als ajuntaments comporta un estalvi de temps i
de diners.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que la Llei estatal 4/1996, de 10 de gener, va donar una nova redacció
a diversos articles de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i d’acord amb aquesta estatal modificació, l’article 17.1
tercer paràgraf de la Llei 7/1985, diu el següent:

"La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con
medios informáticos.
Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares
asumirán la gestión informatizada de los padrones de los municipios
que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan
mantener los datos de forma automatizada."

Atès que, en relació amb el Padró d’habitants resulten també d’aplicació les
disposicions següents:

• Llei Orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, de regulació del tractament
automatitzat de les dades de caràcter personal, i legislació que la
desplega.

• Reglament estatal de població i demarcació territorial de les entitats
locals, aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció
del seu Títol II disposada pel RD 2612/1996, de 20 de desembre
(BOE número 14 de 16 de gener de 1997).
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• Resolució de 9 d’abril de 1997 del Ministeri de la Presidència (BOE
número 87 de l’11 d’abril de 1997) d’instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del Padró municipal.

Atès que, en exercici de les seves competències de cooperació local (articles
31 i 36 de la Llei 7/1985), la Diputació de Barcelona presta suport jurídic,
tècnic i econòmic als municipis de la província en àmbits molt diversos. La
referència als Padrons d’habitants en la Llei 7/1985 constitueix, així, una
concreció d’aquelles funcions genèriques d’assistència i cooperació local.

Atès que aquesta concreció té, però, unes peculiaritats, el que explica que
de manera expressa hagi estat incorporada a la Llei 7/1985, i que la
Diputació de Barcelona posi a disposició els mitjans adients i dugui a terme
les actuacions necessàries per a fer efectiva aquesta assumpció de la gestió
informatitzada del Padró d’habitants (per acrònim, AGIPH).

Atès que aquestes actuacions constitueixen el corol·lari de la cooperació
local que, en la matèria del Padró d’habitants, ja venia prestant la Diputació
de Barcelona.

Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per
subsumir aquesta funció de l’AGIPH era l’encomanda de gestió, prevista a
l’article 15 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. D’acord
amb aquest article, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la
competència d’una entitat local (el municipi, en relació al Padró d’habitants)
que s’encomana a una altra administració (la Diputació de Barcelona), per
raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans idonis per al seu
exercici.

Atès que per articular jurídicament l’encomanda de gestió de l’AGIPH s’ha
elaborat un conveni tipus, el text del qual és el que figura com annex al
dictamen. Aquest conveni tipus servirà de base per a la formalització dels
convenis que se subscriuran entre cadascun dels Ajuntaments que aprovin
l’encomanda de gestió de l’AGIPH i la Diputació de Barcelona.

Atès que aquest conveni tipus conté les previsions jurídiques i tècniques
bàsiques que hauran de regir la prestació per la Diputació d’aquesta funció
de l’AGIPH.

Atès que, ultra els treballs preparatoris duts a terme en el si de la Diputació i
les consultes formulades amb representats del col·lectiu de secretaris
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d’Ajuntaments de la província, va creure’s convenient sol·licitar els Informes
als Organismes que a continuació s’indiquen:

• A l’Agència de Protecció de Dades:

Atesa la incidència de la Llei Orgànica 5/1992 de regulació del tractament
automatitzat de les dades de caràcter personal i de la legislació que la
desenvolupa, va sol·licitar-se Informe sobre l’esborrany del conveni tipus a
l’Agència de Protecció de Dades, la qual té, entre altres funcions, la de
vetllar pel compliment de la legislació sobre protecció de dades i controlar la
seva aplicació. En data 27 de maig de 1997 l’Agència va emetre un Informe,
la part final del qual diu el següent:

 "El convenio tipo presentado por la Diputación de Barcelona permite
a aquellos ayuntamientos de la provincia que no disponen de los
medios necesarios para llevar a cabo la gestión informatizada del
padrón municipal, encomendar esta tarea a la Diputación, sin perder
la titularidad del fichero, y por tanto es el Ayuntamiento
correspondiente el responsable del cumplimiento de las obligaciones
señaladas en el artículo 18 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de
octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de
carácter personal. Sin embargo, la Diputación como encargada del
tratamiento, realiza sus funciones con total independencia para evitar
trámites administrativos improcedentes según establece la Directiva
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, adoptando las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de la información de los padrones municipales almacenada
en sus bases de datos, así como en las comunicaciones, en las
operaciones de intercambio con otras administraciones y en las
consultas o transacciones telemáticas realizadas por el propio
ayuntamiento.

 En definitiva, el convenio tipo presentado por la Diputación de Barcelona, se
encuentra legalmente amparado por las normas señaladas anteriormente, y
no vulnera lo establecido en la Ley Orgánica 5/1992 y en la Directiva
95/46/CE."

• Al "Consejo de Empadronamiento":

Formulada sol·licitud d’informe a l’Institut Nacional d’Estadística, aquest el va
trametre al “Consejo de Empadronamiento", òrgan col·legiat de col·laboració
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entre l’administració general de l’Estat i els ens locals, adscrit al Ministeri
d’Economia i Hisenda (article 17.4 de la Llei 7/1985). La Comissió
Permanent d’aquest Consell, en data 19 de juny de 1997, s’ha manifestat de
manera favorable en relació al conveni tipus.

Atès que, ultimats els treballs preparatoris, la Diputació ha adoptat els acords
necessaris per a formalitzar l’encomanda de la gestió de l’AGIPH: en síntesi,
aprovar les actuacions d’assistència i cooperació local, el conveni tipus i
donar-ne publicitat.

Atès que, dutes a terme aquestes actuacions per la Diputació, els tràmits
que hauran de seguir-se seran, succintament, els següents:

a) Aprovació pels Ajuntaments interessats de l’encomanda de gestió
en favor de la Diputació i del model de conveni tipus.

b) Signatura del conveni entre la Diputació i cada Ajuntament.

c) Publicació per la Diputació dels convenis formalitzats amb els
Ajuntaments que li han encomanat la gestió de l’AGIPH.

En virtut de tot això, a proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme,
Medi Ambient, Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Encomanar a la Diputació de Barcelona la gestió informatitzada del
Padró d’habitants del municipi de Sant Celoni.

Segon.- Aprovar la formalització d’un conveni amb la Diputació de Barcelona
per a fer efectiva l’assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada
del Padró d’habitants (per acrònim, AGIPH), d’acord amb text del conveni
tipus publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 169,
del 16 de juliol de 1997.

Tercer.- Autoritzar el Sr. alcalde o regidor en qui delegui per a la signatura
del conveni esmentat.

Quart.- Adherir-se a les mesures de coordinació voluntària proposades per
la Diputació, relatives a la declaració del fitxer automatitzat del Padró
d’habitants d’aquest municipi.
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3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXERCICI D’ACCIONS DE CAIRE
JUDICIAL CONTRA LA DENEGACIÓ PER SILENCI NEGATIU DEL
RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT
CELONI CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ D’URBANISME DE
BARCELONA, ADOPTADA EN DATA 31 DE MAIG DE 2000, EN RELACIÓ
AMB L’ESCRIT DELS SENYORS JAUME I JOSEP NUALART
CASADEVALL EN EL QUE ES DEMANA L’EXPROPIACIÓ D’UNA FINCA
A L’EMPARA DE L’ARTICLE 103 DE DECRET LEGISLATIU 1/1990, DE
12 DE JULIOL.

El Sr. Garcia explica que quan es va fer la revisió del Pla General
d’Ordenació de Sant Celoni, la Generalitat de Catalunya va especificar una
sèrie d’afectacions (rotondes i carreteres) que tenen la qualificació
urbanística de viari supramunicipal. Els propietaris d’una de les finques
afectades han demanat que s’aixequi aquesta afectació o que es procedeixi
a l’expropiació de la finca. I la Generalitat diu que no vol assumir
l’expropiació perquè això és potestat del municipi. Des de l’ajuntament
s’entén que no és així i es vol interposar un recurs contra la resolució de la
Generalitat de Catalunya, per a que l’expropiació vagi a càrrec d’aquesta
administració.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès l’escrit de sol·licitud dels senyors Jaume i Josep Nualart Casadevall que
es va registrar a l’Ajuntament de Sant Celoni el 21 de juny de 1999 i el 22 de
juliol de 1999 es va trametre tant a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
com a la Direcció General de Carreteres.

Atès que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona ha tramès còpia de l’acord
adoptat en sessió de 31 de maig de 2000 en relació a l’escrit dels senyors
Jaume i Josep Nualart Casadevall presentat al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, pel que es demanava a l’empara de l’article 103
del DL 1/1990, de 12 de juliol, que es tingués per efectuada advertència del
propòsit d’iniciar les actuacions previstes en la legislació urbanística vigent
per a l’expropiació de la finca situada a Sant Celoni, en la intersecció entre la
via de servei de la carretera C-251 i l’anomenat camí del Montnegre.

Atès que, de conformitat amb els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú modificada per la Llei 4/1000, de 13 de
gener, la Comissió d’Urbanisme atorga un termini d’un mes per a què
l’Ajuntament de Sant Celoni pugui interposar recurs d’alçada davant el
conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
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Atès que l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona desestima la
petició efectuada pels senyors Jaume i Josep Nualart Casadevall,
fonamentant-se en que el vial pel qual resulta afectada la finca es tracta d’un
vial de caràcter municipal, en base a l’informe del cap de Servei de
Planificació de la Direcció General de Carreteres de 25 de gener de 2000.

Atès que l’arquitecte municipal ha emès informe el 9 d’octubre de 2000,
conforme a l’escrit presentat pels senyors Jaume i Josep Nualart Casadevall
es fa referència a la parcel·la 33 del polígon 2 del cadastre de rústica que té
una superfície de 7.414 m2. D’aquesta finca 5.249 m2 han estat adscrits al
sector de sòl urbanitzable P-8 Industrial Nordest i ha donat lloc, després del
corresponent procés d’ordenació i reparcel·lació, a la finca registral 9151.

Atès que, segons el Text Refós de la Revisió del Pla General Municipal
d’Ordenació, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona en sessió de 18 de juny de 1997, la part de finca restant, i a que
es fa referència en la sol·licitud d’apreuament, té la qualificació urbanística
de viari supramunicipal (Vs.)

Atès que el Text Refós de la Revisió del Pla General Municipal d’Ordenació
estableix així mateix en el seu Programa d’Actuació: L’Actuació en Sistema
General AASG 24: construcció rotonda C-251 Cementiri. L’àrea grafiada que
fa referència a aquesta actuació inclou la part de finca de referència.

Atès que en l’AASG 24 s’estableix com a organisme competent actuant la
Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, Direcció General de Carreteres.

Atès que, en conseqüència, d’acord amb el planejament vigent, es tracta
d’una actuació de caràcter supramunicipal, i no de caràcter municipal com
recull l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, la gestió de la qual
no correspon a l’Ajuntament, segons el Text Refós de la Revisió del Pla
General Municipal d’Ordenació, aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de juny de 1997.

Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni, per escrit de data 16 d’octubre de
2000, registrat d’entrada al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques amb data 27 d’octubre de 2000 i número de registre 35.557/2000,
interposa recurs d’alçada contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona de 31 de maig de 2000.
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Atès que per escrit de la Direcció General d’Urbanisme de data 30 d’octubre
de 2000 es comunica a aquest Ajuntament la rebuda de l’escrit d’interposició
del recurs d’alçada i es comunica que el silenci administratiu es produeix
amb el transcurs de tres mesos, essent el seu sentit negatiu.

Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni ha de mantenir la seva postura donat
que, en cas contrari, l’acte administratiu emanat de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona esdevindrà ferm i consentit i, per tant, l’obligació d’expropiar la
finca objecte de litigi recaurà sobre l’administració municipal.

Atès que el procedent, als efectes de la impugnació del silenci administratiu,
és la interposició del corresponent recurs contenciós-administratiu.

Vist l’informe de la Secretaria municipal.

A proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per tretze vots a favor de la
Sra. Gener i dels Srs. Castaño, Arenas, Capote, Vega, Garcia, Checa,
Casado, Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Pascual, i amb l’abstenció del Sr.
Gómez, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Exercitar les accions judicials que de conformitat amb la llei siguin
procedents en defensa de la corporació, als efectes d’impugnar la denegació
per silenci negatiu del recurs d’alçada interposat per l’Ajuntament de Sant
Celoni en contra de la resolució de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona,
presa amb data 31 de maig de 2000, en relació amb l’escrit dels senyors
Jaume i Josep Nualart Casadevall en el que es demana l’expropiació d’una
finca a l’empara de l’article 103 de DL 1/1990, de 12 de juliol.

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats que obren a l’expedient
en un termini màxim de deu dies des de la seva adopció, amb expressió dels
recursos a què tinguin dret.

Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què
pugui signar quanta documentació sigui procedent als efectes de l’efectivitat
dels acords presos i, en especial, perquè designi els lletrats i procuradors
que consideri adients per a la defensa dels interessos municipals, tant de la
ciutat de Barcelona com de Madrid.

4.- ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA RENÚNCIA FORMULADA PER LA
SRA. PILAR MARTÍ COLL A LA SEVA CONDICIÓ DE REGIDORA I
SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DE CREDENCIAL COM A REGIDOR
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ELECTE EN FAVOR DE LA PERSONA QUE LI PERTOQUI PER ORDRE A
LA CORRESPONENT LLISTA ELECTORAL.

El Sr. alcalde recorda que en el darrer Ple municipal es va acceptar la
renúncia del Sr. Antoni Ruiz, regidor de CiU, i fa saber que ahir va arribar la
credencial de la seva substituta, la Sra. Josefa Lechuga, que està avui
present a la sala. Els tràmits han sigut molt ràpids i en el proper Ple ja es
podran incorporar ella i, possiblement, també el nou regidor substitut de la
Sra. Pilar Martí.

A continuació, llegeix un escrit de la Sra. Pilar Martí en què diu que: <<He
presentat la meva dimissió com a regidora per motius familiars i, com diu la
dita, “Any nou, vida nova”. Gràcies per la confiança que m’han fet tots els
meus companys d’equip i particularment vostè com a alcalde. També vull
agrair als tècnics amb qui he treballat tots aquests anys el seu esforç i
l’entesa personal que hi ha hagut amb ells>>.

El Sr. alcalde comenta que aquests darrers dies han arribat a l’ajuntament
escrits de l’Institut Baix Montseny, de l’escola Cor de Maria i del col·legi
Josep Pallerola, manifestant el seu agraïment a la dedicació de la regidora
durant aquests anys i esperant que el nou regidor continuï en aquesta línia.
També la Delegada Territorial del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat ha tramès un escrit donant les gràcies a la Sra. Pilar Martí pel
seu esforç al front de la regidoria d’Educació. Així mateix, el Sr. alcalde vol
que quedi constància en l’acta del Ple que ell també agraeix la tasca feta per
la Sra. Martí durant aquests anys de servei al poble, tant des de la regidoria
d’Educació com des de la de Sanitat, tasca que es continuarà realitzant des
d’aquest equip de govern i, en tot cas, des de successius governs
municipals.

Intervé el Sr. Alsina i diu que el grup municipal d’ERC, i ell personalment que
ja porta cinc anys de regidor a l’ajuntament, pot entendre la renúncia de la
Sra. Martí per motius personals, però no entén que no sigui present avui en
el Ple per sentir totes aquestes paraules de comiat. Ella sempre ha dit a la
cara el que pensava i ha expressat les seves opinions obertament. Això és
una virtut, però alhora un defecte. Moltes vegades, per dir el que pensava,
ens hem enfrontat en alguna discussió, però si tots tinguéssim aquesta
manera de fer, potser aniríem més bé. Es produirien discussions més agres,
però tots hi guanyaríem. Creu el Sr. Alsina que és remarcable la feina feta
per la Sra. Martí al front de les àrees d’Ensenyament i de Sanitat.

El Sr. alcalde assenteix a les paraules del Sr. Alsina i diu que és bo que es
comparteixi aquesta opinió.
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Després d’aquestes intervencions i,

Atès l'escrit de renúncia a la seva condició de regidora d’aquesta corporació
formulat per la Sra. Pilar Martí Coll, presentat al registre general de la
corporació en data 26 de gener de 2001 amb número de registre d’entrada
605.

Atès l'article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General i l'article 9,4 del Reial Decret 2598/1986 de 28 de novembre,
Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
locals, i la Instrucció de 19 de juliol de 1991 de la Junta Electoral Central, sobre
substitució de càrrecs representatius locals.

Atès que d'acord amb l'article 182 de la referida Llei Orgànica del Règim
Electoral General correspon, segons la llista electoral de la candidatura
concorrent pel Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal de
Catalunya (PSC-PSOE)-PMC a les eleccions locals celebrades el 13 de juny
de 1999, atribuir la condició de regidor d'aquest Ajuntament al Sr. Jordi Arenas
Vila (Independent).

A proposta de la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple
municipal ACORDA:

Primer.- Acceptar i prendre raó de la renúncia a la seva condició de regidora
d'aquest Ajuntament formulada per la Sra. Pilar Martí Coll en escrit de data 26
de gener de 2001, amb número de registre d'entrada 605.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, amb la petició
que procedeixi d'acord amb l'article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General i la Instrucció de 19 de juliol de 1991 de la
Junta Electoral Central, a atribuir la condició de regidor d'aquesta corporació al
Sr. Jordi Arenas Vila.

Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde per tal que signi qualsevol documentació
necessària per a l’execució del presents acords.

5.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I
LA SEVA DOCUMENTACIÓ ANNEXA PER A L’EXERCICI DE 2001.
 
El Sr. Arenas fa lectura del següent escrit:
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<< Ens trobem davant d’un pressupost que, en termes generals, ens indica
un fort augment en relació a l’any passat. L’any 2000 partíem d’un total de
1.600 milions de pessetes i aquest exercici s’inicia amb gairebé 2.200
milions. L’augment és d’una mica més del 36%. I a què és degut aquest
augment ? Doncs, molt senzill. En principi, a la forta aposta inversora que es
proposa aquest equip de govern per tal de dotar a Sant Celoni de nous
equipaments, espais públics, urbanitzacions... projectant a curt termini el
nostre futur immediat. Aquesta aposta es reflexa en un 116,81% més
d’inversions d’un any a l’altre que explica aquesta puja significativa, ja que la
despesa corrent no passa d’un ajustat 8%. Unes inversions importants entre
les que destaquen:

- La remodelació de la plaça de la Vila
- Les obres de la Carretera Vella
- El projecte de remodelació del camp municipal d’esports i el nou

complex esportiu del Sot de les Granotes
- La nova fase de reforma de l’Ateneu i l’Escola de Música
- Els vestidors del camp de futbol de Can Sans

El pressupost d’inversions, com ja s’ha dit en altres ocasions, es fa sempre
amb previsions, unes previsions que majoritàriament es compleixen i que
depenen de molts factors, que sempre són reals. Els possibles canvis
d’orientació atenen sempre a la lògica i a la racionalitat que marca l’evolució
del propi exercici.

Bé, i tot aquest pressupost com el pagarem ? Doncs com podrem, però toca
fer-ho. Una bona part l’haurem de finançar amb préstec: es preveu un
endeutament màxim de 408 milions de pessetes. Aquesta quantitat és
elevada, però perfectament assumible per l’Ajuntament de Sant Celoni. La
càrrega financera de l’any 2000 va estar al voltant del 7% i amb el nou
préstec passaria a ser l’any 2001 aproximadament d’un 12%. Un percentatge
envejable per a qualsevol altra administració.

Però no només de préstecs viu l’Ajuntament. Es preveu destinar més de 83
milions de pessetes de superàvit a inversions. Això indica una bona gestió
econòmica que ha permès obtenir un estalvi que es pot destinar a
inversions. En aquest aspecte, cal destacar que les previsions d’ingressos
corrents de l’any 2000 (1.233 milions) s’han sobrepassat amb escreix. Una
bona part d’aquests majors ingressos són deguts a haver obtingut
subvencions i aportacions voluntàries. Hi ha qui defensa, amb una
tossuderia impròpia, que el superàvit es fonamenta en inversions no
realitzades, quan la realitat és una altra. A títol d’exemple, la previsió de
subvencions previstes per a l’any 2000 era de 43 milions, i les subvencions
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obtingudes han sigut de 106 milions. Un augment del 146%, que indica una
feina ben feta.

L’augment del capítol 1, de personal, en gran part ve donada per la previsió
d’incorporar els resultats de la valoració de llocs de treball durant l’any 2001.
A la Comissió informativa ens va sobtar el comentari sorprès del que
suposava el percentatge del capítol 1 al pressupost ordinari. O venim d’una
altra galàxia o desconeixement l’administració local. En els treballs
estadístics que elabora la Diputació de Barcelona sobre les administracions
municipals i els seus serveis econòmics, i que és una bona referència per a
nosaltres, es situa la nostra despesa de personal al voltant de la mitjana de
la província. Tot i que, a diferència d’altres poblacions semblants, donat que
som població de referència al Baix Montseny tenim assignats una sèrie de
serveis, amb les seves despeses corresponents, que suportem amb voluntat
solidària.

En el conjunt de les àrees de l’Ajuntament es manté la despesa i només cal
destacar, a grans trets, les importants inversions en material tècnic de l’àrea
de Comunicació pel que fa a l’emissora de ràdio. L’augment del pressupost
de l’àrea d’Esports és degut al contracte per a la gestió d’un seguit
d’activitats esportives noves i al canvi de sistema en les que es portaven a
terme fins ara, el que també suposarà un estalvi en la contractació de
personal. Igualment passa amb l’àrea de Joventut, que incorpora activitats
noves o que s’han consolidat i tenen costos importants. S’ha de dir, però,
que aquestes activitats compten amb el seu estudi econòmic, que garanteix
uns ingressos que també es reflecteixen en el pressupost d’ingressos de
l’any 2001. També s’ha incorporat al pressupost de l’àrea de Promoció
Econòmica la despesa que sorgirà de les accions proposades en el Marc del
Pacte Territorial per a l’Ocupació, accions que vindran subvencionades en
un 50% per la Diputació, via Europa.

Pel que fa als ingressos, són ajustats a la realitat. No hi consten ingressos
de plans d’ocupació, de pacte territorial o de mecenatge, tot i que hi ha
aportacions força lligades. S’han mesurat molt bé les previsions de cap on
han d’anar els increments, amb la base d’un pressupost passat gairebé
tancat i amb augments reconeguts força importants donat el creixement
urbanístic i d’activitats d’un Sant Celoni més vital que mai i amb un futur
encara més engrescador.

 El veritable mèrit d’aquest pressupost és el de poder mantenir un gran
ventall de serveis i activitats amb la seva despesa corrent i la seva despesa
en personal, combinant fortes inversions necessàries per a Sant Celoni i
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havent situat, en el darrer Ple de modificació de les Ordenances Fiscals, la
càrrega fiscal del nostres conciutadans per sota del l’IPC.

Per a acabar i resumint, parlem d’un pressupost especialment orientat a la
inversió. Ben segur que de moltes d’aquestes inversions Sant Celoni
n’hauria d’haver gaudit uns quants anys abans. Però aquesta és la nostra
història. L’estem escrivint nosaltres, els celonins, tots, però especialment els
que governaven abans i els que tenim ara la responsabilitat de fer-ho. I la
nostra responsabilitat és, entre altres coses, no deixar grans buits ni grans
mancances pel futur. >>
 
Després d’aquesta intervenció, el Sr. alcalde proposa fer un primer torn de
paraules per entrar en debat i, per ser més operatius, l’equip de govern
podria respondre les preguntes en bloc.

Intervé en primer lloc el Sr. Pascual i diu que, en principi, ell s’ha pres el Ple
d’avui, d’aprovació inicial dels pressupostos municipals, com un Ple
informatiu perquè aquest any tot ha anat més ràpid que mai. Dijous es va fer
la Comissió informativa que va ser molt incompleta pel que fa a la informació
de les àrees. De dijous fins avui, ha tingut reunions amb tècnics municipals
però ha estat impossible reunir-se amb els responsables polítics de les
àrees. L’explicació que ha donat el regidor d’Hisenda ha sigut un resum ràpid
i, per això, considera que ara és un bon moment perquè els regidors facin un
resum detallat del pressupost de les seves àrees, explicant les variacions
experimentades.

El Sr. Arenas indica que, com ja s’ha dit, el pressupost municipal ascendeix
a 2.200.000 milions de pessetes, que és una quantitat important, i seria
extens comentar totes les partides àrea per àrea. En tot cas, el Sr. Pascual
pot fer les seves preguntes i els regidors a qui correspongui faran els
aclariments necessaris.

Així, doncs, diu el Sr. Pascual que, començant per l’àrea de Governació, es
pot veure que el pressupost d’aquesta àrea ascendeix a 169 milions de
pessetes, inclòs el capítol de personal, quantitat que representa un
increment de 28 milions respecte el pressupost de l’any passat. Voldria
saber quines són les prioritats de l’àrea de cara a aquest any.

El Sr. Capote respon que l’increment en el pressupost de l’àrea de
Governació és degut a les places vacants, que comporten una immobilització
de diners, als increments de sou que s’estableixen al conveni dels
treballadors i a les previsions de la valoració de llocs de treball.
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El Sr. Pascual pregunta per la partida d’inversió de reposició de Governació
que puja a 5.500.000 pessetes.

Aquesta partida, explica el Sr. Capote, correspon a senyalització viària, tan
vertical com horitzontal, en els carrers dels nous sectors que s’estan
urbanitzant al municipi, així com a la reposició dels senyals que es fan
malbé.

Per altra part, diu el Sr. Pascual que l’àrea de Benestar Social i l’Escola
d’Adults passen d’un pressupost de 83 milions de pessetes a 90 milions.
Demana també quines són les prioritats d’aquesta àrea per enguany.

El Sr. Vega indica que aquest any es proposa una línia d’actuació com la de
l’any passat, tant en cooperació interna com externa. L’any 2000 hi havia un
projecte de col·laboració amb Gàmbia i Senegal, i enguany està previst fer
un viatge a aquests països per fer un seguiment del projecte i comprovar el
fruit de les aportacions econòmiques. En cap cas és un viatge de plaer. En
definitiva, el pressupost de l’àrea és realista i cobreix les necessitats
existents.

Pregunta el Sr. Pascual si Sant Celoni és un poble deficitari a nivell social, i
com estem a nivell d’atur i de població necessitada, en relació a Catalunya i
a la comarca.

El Sr. Vega contesta que estem en una bona situació, amb un dels nivells
d’atur més baixos de la comarca.

Diu el Sr. alcalde que això no vol dir, però, que no hi hagi algunes famílies en
situació de necessitar ajuda constant, a nivell de menjadors escolars,
d’habitatge, de suport econòmic... L’ajuntament fa front a aquestes
situacions de manera directa i a través d’un conveni amb Càritas.

El Sr. Vega indica que, de tota manera, també hem tingut la sort de que
alguna d’aquestes famílies a les que quasi cada any de manera fixa s’havia
d’ajudar, estan ara en una situació diferent o ja no viuen al municipi.

El Sr. Pascual pregunta si continuen les subvencions a Creu Roja,
independentment de què hagi perdut el servei d’ambulàncies.

El Sr. Vega respon que la Creu Roja continua actuant igual que abans en
temes assistències, com ara l’acompanyament als avis del geriàtric en les
seves sortides, i per això des de l’ajuntament es manté la subvenció.
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El Sr. Pascual assenyala que, per altra part, a l’àrea de Promoció Econòmica
hi un salt qualitatiu molt alt, perquè d’un pressupost de 5 milions de pessetes
de l’any 2000 s’ha passat a 13 milions per a enguany. Voldria saber què es
pretén amb aquest increment.

El Sr. Arenas explica que aquesta àrea difereix de les altres en matèria de
despesa ordinària. Es contemplen unes previsions de despesa que van molt
lligades a les accions que s’aprovin en el marc del Pacte Territorial per a
l’Ocupació i a la subvenció que arribi de la Diputació, via Europa. Les
quantitats que es fan constar són les que podem assumir com a ajuntament
dins el Pacte. Els 5 milions de l’any passat ja incloïen les accions que es van
fer els tres últims mesos de l’any dins el Pacte. Segons com evolucioni
aquest tema, es pot considerar de fer una aposta econòmica superior, que
s’haurà de posar sobre la taula.

Diu el Sr. Pascual que una de les partides que baixa és la de l’àrea de
Sanitat i pregunta a què és degut.

El Sr. alcalde recorda que el Ple municipal va aprovar en el seu dia que la
gestió del Programa d’Atenció a la Dona (PAD), que fins ara fa l’ajuntament
subvencionat en part per la Generalitat, passés a ser gestionat per l’Hospital
de Sant Celoni. Ahir va arribar una carta confirmant que el proper dia 1
d’abril aquest servei passarà a ser gestionat per l’Hospital. Per això, el
contracte amb el metge que feia aquest servei s’ha disminuït del pressupost.
La resta de serveis que ofereix l’àrea de Sanitat es continuaran fent, fins i tot
amb la incorporació del nou servei de control d’animals de companyia.

El Sr. Pascual diu que, en quant a l’àrea d’Educació, hi ha hagut molt poca
variació en el pressupost.

El Sr. alcalde diu que, en efecte, així és. S’ha de tenir en compte que l’any
passat es va incrementar alguna partida amb motiu de la celebració dels 25
anys de l’escola Pallerola, motiu pel qual es van fer tota una sèrie d’actes
que l’ajuntament va subvencionar. En quant a la resta, l’àrea d’Educació
continua en la  mateixa línia d’actuació que es va marcar al seu dia.

El Sr. Pascual indica que la partida d’Obres i Urbanisme baixa de 64 milions
de l’any 2000 a 50 milions per a enguany. En aquesta àrea l’any passat hi
havia una partida per a l’enjardinament d’alguns sectors del municipi i aquest
any no hi figura. Pregunta què se n’ha fet d’aquesta partida.

El Sr. alcalde explica que l’any passat els enjardinaments estaven
contemplats en el pressupost com una partida d’inversions. Enguany també
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es volen enjardinar noves zones, però la seva incorporació com una partida
del pressupost d’enguany dependrà de quan es faci la liquidació del
pressupost de l’any passat. Durant el transcurs l’any es poden produir també
modificacions de crèdit que poden fer que el pressupost inicial que ara es
porta a aprovació, i que no és sinó una previsió, variï respecte de la seva
liquidació final.

Pregunta el Sr. Pascual a què és degut que el cost de la depuradora passi
de 73 a 81 milions de pessetes, perquè troba que és un increment molt
elevat.

El Sr. alcalde respon que aquesta és una previsió feta per la mateixa
Agència Catalana de l’Aigua, i que inclou totes les despeses de gestió,
l’electricitat... Cal dir que el cost de la depuradora depèn també del lloc on es
vagi a abocar els fangs. Sempre, però, hi ha un anivellament entre els
ingressos i les despeses. En el preu de la depuradora també hi va incorporat
el 4% corresponent al control municipal.

El Sr. Alsina pregunta si, quan entri en funcionament la nova depuradora, el
cost s’ampliarà molt.

El Sr. alcalde diu que això depèn, però que no té perquè incrementar-se. El
volum de metres cúbics d’aigua que hi passaran serà el mateix d’ara, però el
tractament amb productes químics reactius serà molt diferent. Caldrà veure-
ho quan es posi en funcionament per part de l’Agència Catalana de l’Aigua,
el mes d’abril o maig.

En quant a escombraries i neteja, pregunta el Sr. Pascual si l’increment de
83 a 90 milions és degut a l’ampliació en del tipus de recollida selectiva.

El Sr. alcalde diu que cada any el servei té un augment automàtic de l’IPC.
Però apart d’això, la recollida de matèria orgànica va iniciar-se el mes de
març de l’any passat i, per tant, aquest any s’ha de comptabilitzar un
trimestre més.

Assenyala el Sr. Pascual que el pressupost de l’àrea de Medi Ambient no
s’ha incrementat gaire, de 16 milions i ½ l’any 2000, a 19 milions el 2001.
Voldria saber la partida que es destina al Consell Municipal de Medi
Ambient.

El Sr. alcalde diu que per a aquesta partida es destinen 1.300.000 pessetes i
per a l’Agenda 21 Local 950.000 pessetes. Podria ser que durant l’any 2001
la partida de l’àrea s’incrementés una mica perquè d’aquí a quinze dies es
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signarà un conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua i la Universitat de
Barcelona per al seguiment de l’Observatori de la Tordera, que ja es ve fent
des de l’any 1995 d’una manera regular. Enguany s’incrementa aquest
conveni, que durarà 30 mesos i estarà dotat amb 24 milions de pessetes.
Una part d’aquests diners aniran a la Universitat i una altra part l’àrea de
Medi Ambient i és interessant perquè s’amplia el control i seguiment dels
paràmetres biològics i hidrològics del riu.

Diu el Sr. Pascual que en quant a l’àrea de Cultura el pressupost passa a ser
de 264 milions, quan l’any passat era de 166. Imagina que la diferència
radica en què l’any passat es contemplava la reforma de l’antiga biblioteca
de La Caixa per a l’escola municipal de música, amb un cost de 47 milions, i
aquest any es preveu ubicar aquesta escola en un edifici al pati de l’Ateneu,
amb un pressupost de 163 milions.

El Sr. Arenas diu que, en efecte, la diferència en el pressupost de l’àrea de
Cultura és a nivell d’inversions, perquè la despesa ordinària pròpiament
gairebé no es modifica, bàsicament perquè en els darrers anys ja van haver-
hi uns increments importants motivats pels canvis introduïts en determinades
activitats pròpies de l’àrea.

Indica el Sr. Pascual que potser on més variació hi ha és a nivell de
subvencions, perquè es passa de 1,7 a 3,2 milions de pessetes.

El Sr. Arenas explica que això és perquè enguany hi ha previstes una
celebració especial dels GELS i una macro representació a finals d’any a
l’Ateneu on intervindran torts els grups de teatre, escoles de música i escoles
de dansa de Sant Celoni. I aquests dos temes estan contemplats en el
pressupost, via subvenció.

El Sr. Pascual assenyala que l’àrea d’Esports també presenta una variació
molt alta en el pressupost: de 89 milions s’ha passat a 155 per a enguany.
Imagina que això és per les inversions a realitzar, però voldria que se li
expliqués.

El Sr. Casado indica que les grans variacions que hi ha a l’àrea d’Esports
són degudes a les noves activitats de l’Estiu Jove que fins ara només es feia
al juliol, i que enguany es vol ampliar al mes d’agost, i a les activitats
esportives extraescolars que es volen engegar, i de les quals ja s’ha parlat
amb l’escola Pallerola i l’IES Baix Montseny. També s’ha pensat en canviar
el sistema de gestió d’algunes activitats, contractant empreses externes per
a què ho facin.



18

El Sr. alcalde manifesta que, tant en el pressupost de l’àrea d’Esports com
en el de l’àrea de Cultura, hi ha contemplades fortes inversions en
equipaments, que es finançaran en part amb superàvit i que fan pujar el
pressupost ordinari.

El Sr. Pascual diu que en l’àrea de Joventut hi ha una variació respecte l’any
passat de 21 a 28 milions de pessetes. Demana quins són els projectes que
fan pujar el pressupost.

La Sra. Gener diu que l’increment és degut bàsicament a les novetats que
s’introdueixen, com ara l’ampliació en el període de l’Estiu Jove, que anirà
des del mes de juny, quan els nens pleguen de l’escola, fins que hi han de
tornar al mes de setembre. L’Estiu Jove funciona molt bé i cada any
augmenten les inscripcions, el que fa que hi hagi poc dèficit i les despeses i
els ingressos quedin força anivellats. Pel que fa als tallers, s’ha intentat
canviar l’oferta, i nous tallers com ara els de percussió, relaxació, fotografia o
astronomia han estat tot un èxit de participació. Hem observat que comença
a arribar al Safareig un tipus de gent no tan jove, (la franja de joves no
sabem molt bé fins a on arriba), i el local s’està dinamitzant d’una altra
manera. També es mantenen les sortides a esquiar, que ja estan molt
consolidades i constitueixen una oferta econòmica molt interessant per al
jovent. El programa que aquest any ocupa més import en el pressupost és el
projecte d’oci nocturn Sant Celoni v@, que es va posar en marxa l’últim
trimestre de l’any passat, el cost del qual pràcticament es va cobrir amb les
subvencions rebudes. Altres projectes de l’àrea com el Casal d’Hivern i el
Parc de Nadal s’estan consolidant. Val a dir que el Parc de Nadal ha estat
enguany un èxit més gran que en la seva primera edició i els ingressos
també han estat molt superiors. Tots aquests projectes s’encomanen a
empreses externes, cosa que té la seva repercussió en el pressupost.

El Sr. Pascual indica que la partida destinada a la biblioteca ha canviat de
numeració en el pressupost i no es pot comparar respecte la de l’any
anterior.

El Sr. Arenas explica que l’any passat la biblioteca estava inclosa en el
pressupost de l’àrea de Cultura, però que a grans números l’any 2000 la
partida ascendia a 6,3 milions i enguany a 5,5 milions.

El Sr. alcalde diu que s’ha tret de l’àrea de Cultura per poder fer una lectura
comparativa a partir d’ara.
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El Sr. Pascual assenyala que en l’àrea de Participació Ciutadana hi ha molta
variació: de 6,4 milions l’any 2000 a 16,5 milions per enguany. Sembla que
això és degut també a les inversions.

El Sr. Vega diu que el pressupost de l’àrea varia poc, a penes 500.000
pessetes.

El Sr. alcalde diu que la resta dels diners està destinada a l’adequació de
Sax Sala, perquè encara que el local està pensat per l’àrea de Joventut, una
part es destina a l’associació de veïns del barri Baix Montseny.

El Sr. Pascual diu que, segons es desprèn del pressupost, l’àrea de
Comunicació està en fase de creixement. Agrairia que, si no està
pressupostat, es canviessin els micròfons de la sala de Plens i se n’instal·lés
un per a cada regidor, perquè per la ràdio el so s’escolta amb dificultat.

La Sra. Gener diu que els nous micròfons ja estan contemplats al
pressupost.

El Sr. Pascual diu que, de tota manera, en aquesta àrea hi ha partides molt
ambigües. A subministraments, la partida “altres” ascendeix a ½ milió de
pessetes. També es destina ½ milió a despeses diverses. I els treballs
d’altres empreses passen de 5 a 10 milions. Demana que s’expliqui una mica
el projecte de l’àrea.

La Sra. Gener diu que els treballs que s’encomanen a altres empreses són
les edicions dels butlletins La Casa de la Vila i El bec. La diferència respecte
l’any passat és deguda a què el tècnic que està a la ràdio no consta com a
despesa de personal sinó com a empresa contractada.

El Sr. Pascual reclama una reunió el més aviat possible per parlar del
projecte de l’àrea de Comunicació,

La Sra. Gener diu que està previst fer la reunió, però fins que no s’ha tingut
el pressupost elaborat no se sabia com quedaria exactament l’àrea.

El Sr. Pascual indica que l’any passat la partida d’inversions en
infrastructures bàsiques i transports es va pressupostar inicialment en 180
milions i es va incrementar fins als 300 milions, però li sobta que finalment a
31 de desembre no s’ha gastat ni el que hi havia inicialment previst. Pel que
fa al tema de l’administració financera s’observa una disminució, que suposa
que és deguda a la baixa en la plaça del tresorer.
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Respon el Sr. Capote que així és.

Diu el Sr. Pascual que, pel que fa a La Batllòria, aparentment hi ha una
reducció del pressupost. Demana al regidor que expliqui les previsions de
l’àrea.

El Sr. Pujol diu que el pressupost ordinari es manté en la línia de l’any
passat, amb un increment només d’un 3,8%. Enguany es disposa de més
equipaments i cal una despesa major per a mantenir-los. Les inversions
baixen perquè l’any passat aquest capítol pujava bastant amb la urbanització
del sector de La Plana i de diversos carrers del sòl urbà. Per al sosteniment
d’un ajuntament, i de cara als ciutadans, s’ha de fer que les inversions
augmentin i que la despesa ordinària es mantingui. En aquest sentit, el
pressupost de La Batllòria és força coherent.

El Sr. alcalde diu que amb les inversions de l’any passat, a La Batllòria ja
s’han urbanitzat pràcticament tots els carrers, excepte un. L’any 2000 es va
donar també un gran impuls inversor en tema de patrimoni.

Diu el Sr. Pascual que a La Batllòria s’han incrementat les previsions fetes
per l’any passat i a Sant Celoni no s’ha arribat a gastar ni les previsions
inicials. Deu ser que a La Batllòria en saben més... En quant al finançament
de la inversió d’enguany, es diu que es finançarà amb el fons líquid de
Tresoreria, és a dir, el superàvit del 2000 que puja a 83,5 milions de
pessetes. Pregunta d’on surt aquest romanent lliure.

El Sr. alcalde explica que aquesta és una quantitat aproximada que se sabrà
de manera exacta d’aquí a pocs dies quan es faci el tancament del
pressupost de l’any 2000. Avui mateix la Diputació ha presentat el seu
tancament i potser hi hagi alguna variació en les recaptacions per multes o
en els ingressos de llicències d’edificació.

El Sr. Pascual diu que a l’expedient s’indica que les inversions es finançaran
també amb el romanent afectat, que puja a 167 milions. Pregunta quina part
d’aquests diners afectats correspon a crèdits d’inversions. És a dir, es
demanen crèdits per unes obres que depenen d’una subvenció, sense saber
si ens l’atorgaran o no, paguem interessos durant tot un any, no gastem
aquests diners i els utilitzem l’any següent? Provenen d’això els 167 milions?

El Sr. alcalde explica que es pot demanar un crèdit pensant que arribarà una
subvenció o que s’aconseguiran uns terrenys que s’han d’expropiar. Però si
la subvenció no arriba o els terrenys no s’aconsegueixen, es pot variar la
finalitat del crèdit i destinar-lo a una altra cosa, sempre que sigui una
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inversió, no un tema ordinari. Però no vol dir que des del dia en què es
concedeix el crèdit, s’hagin de pagar interessos d’amortització. Depèn de
l’organisme o entitat financera, però normalment fins al moment en què no
es comença a disposar dels diners ingressats no es paguen interessos
d’amortització. La Diputació de Barcelona, per exemple, concedeix crèdits
molt bons en aquest sentit, perquè normalment el préstec ve subvencionat.

Pregunta el Sr. Pascual si aquests 167 milions són de crèdits demanats l’any
passat, per obres que no s’han arribat a fer.

Contesta el Sr. alcalde que potser alguna part sí, però no tota aquesta
quantitat. Es veurà en la liquidació del pressupost, prevista per al proper Ple.

El Sr. Pascual diu que en el tema del finançament hi ha un préstec màxim de
408’5 milions. Si les inversions previstes aquest any no es tiren endavant,
pot passar el mateix. Pensava que les bases d’execució estableixen que
quan es demana un préstec és perquè es té la confirmació de que la
subvenció s’atorga.

El Sr. alcalde diu que no és així. En tot cas, el que no es pot fer és iniciar la
contractació d’una obra fins i tant no es tingui garantit el seu finançament.

El Sr. Arenas explica que, per fer-ho més àgil, sempre es té en compte que
les inversions cronològicament més imminents no es financin a través de
préstec, sinó de superàvit.

Diu el Sr. Pascual que hi ha una partida de 20 milions de pessetes per a
càrrecs electes, però recorda que en el pressupost de l’any passat figuraven
les quantitats que percebrien els grups polítics per assistència als Plens. Li
sembla que en el pressupost d’enguany no consta aquest concepte.

Respon el Sr. alcalde que els temes de dedicació i percepcions dels regidors
s’aprovaran en un Ple posterior, perquè hi ha hagut una modificació en la
Llei d’acompanyament dels pressupostos de l’Estat, publicada el passat 31
de desembre. Segons aquest canvi legislatiu, les retribucions s’hauran de fer
d’una forma diferent a com es feien ara i per això no s’han inclòs en el
pressupost.

El Sr. Pascual indica que en el tema de personal, els endarreriments de l’any
2000 estan distribuïts en el pressupost en les quantitats que corresponen al
personal funcionari, al laboral i als contractes temporals. En definitiva,
després de parlar-ne amb el tècnic de Recursos Humans sembla que el total
dels endarreriments ascendeix a 9,2 milions.
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El Sr. Capote explica que no s’ha fet cap mena de diferència entre el
personal funcionari i el laboral, i que tothom ha tingut el mateix augment
salarial, fruit del conveni i la negociació col·lectiva. Fins i tot tindran també
dret a aquests endarreriments la gent que ha estat treballant només tres
mesos a l’Ajuntament i ja ha plegat.

Diu el Sr. Pascual que, en la plantilla de personal veu que s’han eliminat la
plaça del dipositari, la del conserge de l’ajuntament i la del Sr. Galín, i
observa que entre funcionaris i laborals fixes hi ha un total de 21 places
vacants. Pregunta si està previst que aquest any s’adjudiquin totes aquestes
places.

El Sr. Capote diu que aquesta situació és la mateixa que explica cada any.
Si es pretén consolidar els llocs de treball que ocupen persones
contractades temporalment i es vol convocar el concurs oposició per cobrir
aquestes places, primer s’ha de preveure que la plantilla de personal reculli
les vacants. Algunes d’aquestes places vacants es poden adjudicar
enguany, però encara no se sap quantes. En tot cas ha de fer-se per ordre
de prioritat, segons el temps que fa que els llocs de treball estan ocupats per
una persona amb contractes temporals.

El Sr. Pascual pregunta si s’ha d’entendre, doncs, que les places vacants
estan ocupades amb contractes temporals i no necessàriament totes
s’adjudicaran aquest any.

El Sr. Capote respon que sí, efectivament, el que passa és que s’ha de tenir
la previsió de que a la plantilla figurin les places vacants, per poder després
convocar el concurs oposició per cobrir-les. Si hi ha més dubtes en aquest
tema, ofereix al Sr. Pascual la possibilitar de reunir-se i aclarir totes les
preguntes que puguin sorgir.

A continuació, intervé el Sr. Gómez. Diu que ell no vol incordiar l’equip de
govern amb números, i deixa que siguin els seus companys de l’oposició els
qui ho facin, encara que pertanyin a altres partits. Ell, diu, ja incòrdia amb
altres coses. Només vol preguntar qui ha d’administrar aquests més de
2.000 milions de pessetes ? Els tècnics que tenim ? Vosaltres ? Passarà el
mateix que ha passat aquest any, que de la majoria d’obres importants no se
n’ha fet cap. S’absté de fer cap més comentari.

El Sr. Alsina diu que, abans que el seu company de grup passi a valorar els
pressupostos, voldria, com a portaveu del grup municipal d’ERC, comentar
un parell de coses. En primer lloc, que aquest any els pressupostos de
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l’Estat no s’han prorrogat, per tant considera que és inconfessable que
l’Ajuntament de Sant Celoni aprovi el pressupost de l’any 2001 el dia 13 de
febrer. El Sr. alcalde es vanaglòria sempre respecte d’altres pobles de la
comarca, dient que som iguals o millors, o que fem moltes coses bé. Doncs,
enguany, els pobles amb els que normalment sol comparar-nos ja tenen el
pressupost aprovat de fa dies. Entén el Sr. Alsina que no hi ha hagut voluntat
des de l’àrea d’Hisenda de tirar endavant el pressupost en el temps oportú,
tal com preveu la Llei reguladora de les hisendes locals, que estableix que
abans del 15 d’octubre ha d’estar aprovat el pressupost de la propera
anualitat perquè pugui entrar en vigor a partir del 31 de desembre. Per tot
això, el grup municipal d’ERC demana una reprovació pública del Sr. alcalde
i del regidor d’Hisenda al no haver aprovat el pressupost en la data
establerta per la llei.

En segon lloc, continua dient el Sr. Alsina, sempre s’acusa l’oposició de no
dedicar al pressupost el temps necessari. Però, pel que fa al pressupost
d’aquest any, el dijous passat es van fer les comissions informatives i avui
dimarts s’està celebrant el Ple. En els cinc anys que porta com a regidor és
la primera vegada que s’actua en aquest tema amb tanta celeritat. Ho troba
realment sorprenent i no entén aquesta pressa. Suposa que és perquè el
temps ja es tirava a sobre i l’equip de govern no tindria més excuses per no
aprovar el pressupost. Poques vegades els grups de l’oposició han votat a
favor d’un pressupost, però si es disposa de temps per parlar amb les
diferents àrees i es poden consultar els números, potser enlloc d’una votació
contrària, l’oposició pot abstenir-se o fins i tot arribar a votar a favor. Però en
els cinc dies de què s’ha disposat, no hi ha hagut temps suficient perquè així
sigui. Dubta el Sr. Alsina que les diferents àrees no hagin entregat el seu
pressupost a l’àrea d’Hisenda abans del 31 de desembre. Creu que totes les
àrees ja tenien preparats els seus pressupostos en aquesta data i considera
que l’àrea d’Hisenda és la que no ha volgut tirar el pressupost endavant en la
data oportuna.

Manifesta el Sr. alcalde que després d’aquesta explicació del Sr. Alsina, li
sorprèn d’entrada que es formuli una reprovació pel fet que el pressupost
d’un ajuntament es presenti a aprovació en un dia com el d’avui. Li costa
d’entendre i li sembla realment sorprenent. Si avui s’aproven els
pressupostos, enguany serà la segona vegada des del 1979 (any de les
primeres eleccions municipals d’aquesta etapa democràtica), que s’aproven
més aviat. L’any que es va fer en una data més avançada va ser el 1991 i
des d’aleshores s’han aprovat en diferents mesos de l’any. El més tard es va
aprovar l’any 1983, al mes d’octubre, amb el Sr. Gómez com a regidor
d’Hisenda. En quant a altres ajuntaments, el fet que el pressupost s’aprovi
més aviat o més tard no depèn del partit que ocupa el govern municipal. Per
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exemple, a Caldes de Montbui on governen el PSC i ERC el pressupost es
va aprovar a finals de gener, a Vallgorguina on governa ERC es va aprovar
la setmana passada, a Santa Maria de Palautordera, amb el PSC i ERC,
encara no s’ha aprovat. Fa pocs dies, un alcalde de la comarca de La Selva,
d’ERC, li va comentar que el seu ajuntament no havia aprovat encara el
pressupost i considerava que era millor aprovar-lo quan es liquidava el de
l’any anterior.

Continua dient el Sr. alcalde que no deixa d’estar dins de la normalitat
aprovar el pressupost el mes de febrer i d’aquí a pocs dies es disposarà de
la liquidació de l’any passat, que farà possible engegar-ho tot d’un manera
efectiva. Fins i tot destacaria que és la segona vegada en més de 20 anys
d’ajuntaments democràtics que s’aprova més aviat el pressupost. La llei
estableix que s’ha de fer el 15 d’octubre, però també preveu que hi puguin
haver pressupostos prorrogats. No hi ha cap ajuntament a Catalunya, que ell
sàpiga, que el 15 d’octubre hagi aprovat el seu pressupost. Segons el
raonament fet pel Sr. Alsina tots els ajuntaments de Catalunya estarien
incomplint la llei, però en aquest cas la llei és prou sàvia com per preveure
que es puguin prorrogar els pressupostos. Per altra part, en el mes de
desembre, les àrees municipals no havien presentat encara els seus
pressupostos perquè hi estaven treballant. De tota manera, aquest any s’ha
avançat respecte d’altres anys.

Intervé el Sr. Segarra i diu que aquest any l’equip de govern ens ha sorprès
amb els pressupostos perquè no estem habituats a un dispendi tan gran, de
més de 2.000 milions, (per ser més exactes: 2.190.597.398 pessetes) amb
uns ingressos previstos de 1.396 milions. En llenguatge planer d’això se’n
diu llençar la casa per la finestra. Des del grup municipal d’ERC ens sembla
bé tot el que sigui millorar les infrastructures de Sant Celoni, però creiem que
són uns pressupostos virtuals perquè la història així ens ho ha demostrat. Es
pressuposten moltes obres i després no es realitzen, amb la justificació de
que no arriben les subvencions. Només es fan aquelles obres en què els
veïns han de pagar el 90%, és a dir, tots els plans parcials. La novetat
d’aquest pressupost és que hi ha un increment de casi 600 milions de
pessetes. Tots els capítols o funcions tenen un increment del 15%, a
excepció del capítol V que té un increment del 167% i La Batllòria amb una
reducció d’un 50%. El capítol VI, que és la regulació econòmica, té també
una disminució d’un 3,7%. Creiem que el pressupost té bona intenció, però
veiem difícil que es pugui portar a terme.

En quant a la documentació annexa, considera el Sr. Segarra que en el
pressupost municipal s’hauria de separar el pressupost ordinari (que és tot
allò que d’alguna manera es repeteix cada any), del pressupost extraordinari
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(que inclou inversions en obres, com poden ser, la urbanització de carrers i
places). En canvi, ens trobem que aquestes inversions s’inclouen en el
mateix pressupost ordinari. Si es fes com es proposa, no es desvirtuaria un
any per l’altre el pressupost, és a dir, no tindríem grans pujades o baixades
depenent de la inversió que pugui fer-se en obres extraordinàries. El grup
municipal d’ERC demana que es tingui en compte aquesta observació i que
en un futur es faci la distinció entre pressupost ordinari i extraordinari, per
poder fer-ne un seguiment molt més acurat. Per altra part, també veiem que
les despeses d’amortització s’intentaran finançar amb el superàvit, segons
ha dit el Sr. Arenas.

El Sr. alcalde fa un incís dient que possiblement es tracti d’una confusió,
perquè només una part d’aquestes despeses es finança amb superàvit. És
impossible que un pressupost d’inversions de més de 800 milions es pugui
finançar amb superàvit.

Diu el Sr. Segarra que el seu grup entén que les inversions s’haurien de
finançar amb ingressos corrents. Per altra part, diu que no ha disposat de
gaire temps per revisar l’expedient, i per això no s’estendrà molt en la seva
exposició, però sí que vol comentar algunes qüestions observades en el
pressupost:

- En la funció número 1, la partida 01.121.222 de comunicacions
telefòniques,  té un increment del 165%. Com es justifica que l’any passat
aquesta partida ascendís a d’1.650.000 pessetes i enguany estigui
pressupostada en 4.790.000 pessetes ?

- Com s’entén que en el pressupost de l’any passat la remodelació de la
plaça de la Vila estava pressupostada en 65 milions de pessetes i enguany
ascendeix a 90 milions ?

- Com s’entén que l’any passat estava contemplada la construcció del dipòsit
de l’aigua amb 74 milions i aquest any no apareix en el pressupost ? Se’ns
va informar de que apareixeria en els futurs pressupostos.

- En el full d’equipaments, és a dir en la part extraordinària del pressupost, la
partida pressupostària 01.451.622.64 destina 150 milions per a l’escola de
música i en el pressupost ordinari consten 163 milions pel mateix concepte.
Hi ha 13 milions de diferència que no s’entenen.

- També observem que l’any passat per l’escola de música es destinaven 47
milions i hi havia una subvenció de Xarxa Barcelona de 33 milions. En el
pressupost d’enguany aquesta subvenció no apareix.
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- En la partida 01.121.629 de la funció número 1 tenim l’equipament de la
sala de Plens pressupostat en 15.850.000 pessetes. L’any passat es
contemplaven per aquest mateix concepte 2 milions de pessetes. No volem
creure que haver arranjat la sala de Plens valgui aquests 15 milions.

- En l’apartat 43, d’obres, l’any passat constava una partida de 20 milions de
pessetes per a enjardinaments i aquest any ha desaparegut del pressupost.
Se’ns ha informat de que possiblement aquest any s’enjardinarà l’exterior de
la biblioteca que ja es va pressupostar l’any passat.

El Sr. Segarra manifesta que no vol estendre’s més però considera que, a la
vista del què va passar l’any 2000 i davant d’uns pressupostos d’aquesta
magnitud, s’hauria d’intentar reflexionar i veure si són realment viables.

Intervé el Sr. Arenas per contestar breument a algunes de les coses
expressades pel Sr. Segarra. En primer lloc ha dit que es llençava la casa
per la finestra. En la seva exposició inicial el Sr. Arenas ja ha comentat que
es passava d’un 7% a un 12% màxim d’endeutament i això no és llençar la
casa per la finestra. Per altra part, el pressupost d’inversions és diferent a
l’ordinari, com el mateix Sr. Segarra ha dit. El pressupost ordinari és
bàsicament per a un exercici, però el d’inversions ha de ser un pressupost
raonat per, com a mínim, una legislatura. El pressupost d’inversions es fa
sempre amb previsions; previsions que normalment es compleixen, però que
depenen de molts factors. I aquests factors sempre tenen una lògica i no són
factors sobre el paper o paraules que a vegades provoquen rodes de
premsa, que l’únic que fan és confondre els ciutadans. I això va quedar clar
quan a finals de l’any passat l’oposició va argumentar que no s’havien
realitzat una sèrie d’inversions pressupostades, quan el que hi ha hagut són
variacions dins el mateix pla d’inversions. Si algunes d’aquestes inversions
no s’han pogut fer l’any previst, es disposa de més anys per tirar-les
endavant.

Continua dient el Sr. Arenas que tampoc es poden fer afirmacions a la
valenta, com ara que el pressupost de La Batllòria baixa un 50%, quan el
mateix regidor de l’àrea ha comentat que el pressupost ha pujat més d’un
3% i l’any passat hi van haver una sèrie d’inversions que aquest any no es
donen. Les inversions, reitera el Sr. Arenas, no es fan per un any sinó per un
pla de mandat. Respecte de totes les preguntes formulades pel Sr. Segarra,
ja es van comentar les respostes a la Comissió informativa, però, si cal es
tornaran a explicar.
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El Sr. alcalde diu que, d’entrada, el pressupost global d’un any (que inclou
inversions) no té perquè ser lineal i limitar-se a contemplar l’increment de
l’IPC. El pressupost pot baixar o pujar depenent de les inversions que en
aquell moment es preveuen. A vegades va bé informar-se i veure què passa
en altres municipis. Aquests dies s’ha pogut llegir a la premsa que al
municipi de Caldes va passar al revés, és a dir, que l’oposició es queixava
de que el pressupost havia baixat respecte l’any passat. Però això vol dir que
l’any 2000 es van engegar inversions en carrers o en algun equipament que
van fer pujar el pressupost, i enguany el pressupost ha baixat perquè les
inversions ja estan fetes.

Diu el Sr. alcalde que discrepa totalment de l’afirmació del Sr. Segarra de
que només es fan aquelles obres que han de pagar els veïns. És veritat que
hi ha obres que es fan amb aportació dels veïns, a través de la imposició de
contribucions especials, perquè sempre s’ha fet així a l’ajuntament de Sant
Celoni. Respecte dels plans parcials que diu el Sr. Segarra que estan pagant
els veïns (però en els que l’ajuntament també aporta el 10%), què més
voldria el nostre poble que aquests plans parcials no s’estiguessin pagant
ara sinó que s’haguessin fet vuit, deu o dotze any enrera, com ja estava
previst en el Pla General de l’any 1983. Però aquests són dèficits que l’equip
de govern s’ha trobat sense voler i que han ocasionat que gent de Sant
Celoni i de La Batllòria hagin hagut d’anar a viure en altres pobles per manca
de terrenys urbanitzables en el seu propi municipi.

Considera, però, el Sr. alcalde  que el més important és que s’ha avançat en
la planificació urbanística i que la gent està contenta quan es tira endavant
un pla parcial perquè això possibilita que es puguin quedar a viure a Sant
Celoni. Per altra part, és bo tenir memòria i recordar algunes inversions fetes
per l’ajuntament com ara l’arranjament de la sala de l’Ateneu, la Rectoria
Vella, la biblioteca, el Safareig o les places de les Illes Belles, Baix Montseny
i Sant Ponç. També enguany hi temes com l’escola de música, la piscina
coberta, el segon pavelló i els vestidors a Can Sans que es faran sense
aportació directa dels veïns perquè l’ajuntament els finançarà a través de
subvencions, dels ingressos que percep d’altres administracions o dels
ingressos pels impostos de tots els veïns.

El Sr. alcalde vol fer algun aclariment puntual a les qüestions comentades
pel Sr. Segarra. Per exemple, la remodelació de la plaça de la Vila, que és
una obra a fer aquest any, es va iniciar a l’anterior legislatura amb el
consens de tots els grups municipals a través d’un concurs d’idees. Al
projecte inicial figurava que les obres podien costar entre 60 i 70 milions de
pessetes i, per això, en el pressupost de l’any passat es va posar una
quantitat indicativa per poder formular la sol·licitud de subvencions a la
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Generalitat i a la Diputació. Quan ara s’ha redactat el projecte executiu, s’ha
vist que l’import de les obres ascendeix a 90 milions de pessetes, però
creiem que és una actuació necessària que cal tirar endavant.

En el pressupost de l’any passat també es va incloure la construcció d’un
nou dipòsit d’aigua, com a previsió per si la Generalitat atorgava una
subvenció que permetés executar l’obra aquell any. El projecte definitiu del
dipòsit ascendeix a 86 milions de pessetes i rebrà una subvenció del PUOSC
de la Generalitat de 43 milions de pessetes per realitzar l’obra l’any 2003,
subvenció que s’ha tramitat via Consell Comarcal. Considera el Sr. alcalde
que va ser un encert demanar la subvenció per a la construcció del dipòsit
d’aigua via Consell Comarcal perquè d’aquesta manera l’ajuntament de Sant
Celoni ha pogut demanar subvencions per a altres actuacions municipals
d’interès.

Pel que fa a l’escola de música, a ubicar al pati de l’Ateneu, enguany està
previst engegar tant la redacció del projecte com la construcció de
l’equipament. És una de les grans actuacions programades per a aquest
any.

En relació a allò comentat pel Sr. Segarra de perquè no es fa la distinció
entre pressupost ordinari i extraordinari, el Sr. alcalde diu que en temps
passats (a l’època franquista i al començament de la democràcia), sí que es
feien dos pressupostos diferenciats. Ara és tot un mateix pressupost, amb un
capítol dedicat a inversions, però si es vol fer la comparació del pressupost
ordinari d’un any per l’altre, només cal desglossar les inversions, sense cap
problema. L’efectivitat d’una part del pressupost d’inversions depèn de quan
es faci el tancament del pressupost del 2000, i es tingui clar a quan
ascendeixen el romanent i el superàvit. Però no vol dir això que les obres
importants es facin via superàvit. Segurament s’ha entès malament.

Pel que fa a la despesa de telefonia, la diferència d’aquesta partida respecte
el pressupost de l’any passat ve donada, entre d’altres coses, perquè l’any
passat es posà en marxa un servei que permet a qualsevol ciutadà
connectar-se a Internet a través dels ordinadors de la biblioteca o del
Safaeig. Aquest servei té, evidentment, una repercussió en la factura de
telefonia.

Conclou el Sr. alcalde dient que, a grans trets, ha intentat explicar algunes
de les preguntes fetes pel Sr. Segarra. Respecte d’altres possibles
desviacions comentades, són qüestions tècniques i no disposa en aquest
moment dels números exactes.
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Intervé el Sr. Figueras i diu que intentarà ser breu perquè moltes de les
coses que voldria dir ja s’han comentat, però li agradaria puntualitzar alguna
qüestió. El Sr. alcalde ha dit fa un moment que no li constava que cap
ajuntament hagués aprovat el pressupost abans del 15 d’octubre. Però no és
aquesta la data establerta per la llei per a l’aprovació dels pressupostos, sinó
que aquest és el dia en què es presenten els pressupostos per les àrees per
tal que s’aprovin a 31 de desembre. Per altra part, voldria també fer un
segon aclariment en referència al concepte de superàvit. Quan el regidor
d’Hisenda parla de superàvit sembla com si l’ajuntament fos una empresa
privada o un banc en què només es busca el benefici i que al cap de l’any
sobrin diners. Considera el Sr. Figueras que a l’administració pública,
superàvit de diners vol dir dèficit de serveis. Posa l’exemple d’un ciutadà
amb qui ha parlat avui en el tren, que li ha comentat que “si sobren diners,
doncs que m’asfaltin el carrer”. Si el superàvit d’un any es passa al
pressupost de l’any següent, s’ha d’entendre que alguna cosa s’ha deixat de
fer.

Si el grup d’ERC criticava l’equip de govern per aprovar el pressupost massa
tard, el Sr. Figueras, per contra, es felicita perquè l’aprovació inicial dels
pressupostos s’ha fet el mes de febrer quan l’any passat es va fer el mes de
març i l’aprovació definitiva es va fer el mes de maig. Per tant sembla que
s’ha guanyat una mica, perquè quan més tard s’aprova el pressupost,
lògicament les inversions i les despeses comencen tard i sovint no hi ha
temps de fer-les. Per això, ens trobem que a 31 de desembre moltes de les
actuacions que estaven pressupostades s’han quedat per fer pràcticament
en totes les àrees. Cita el Sr. Figueras exemples d’algunes partides
d’inversions contemplades en el pressupost de l’any passat que han quedat
pendents de fer. En definitiva, no es pot parlar de superàvit sinó de manca
de gestió i de realització de projectes previstos.

El regidor d’Hisenda, diu el Sr. Figueras, es mostra molt optimista per tenir
un pressupost de més de 2000 milions de pessetes, en el que es contemplen
1.100 milions d’inversió total. En canvi, a ell li sembla un pressupost molt
ambiciós però poc realista, perquè si l’any passat hi havia 674 milions
d’inversions i s’han deixat de fer pel voltant dels 250 ò 300 milions, posa en
dubte que enguany es puguin executar aquests 1.100 milions destinats a
inversió.

En quant a l’endeutament, continua el Sr. Figueras, la previsió de préstec és
de 408 milions de pessetes que, sobre un pressupost de 2000 milions, li
sembla que és més del 12% que afirma el Sr. Arenas.



30

Admira el Sr. Figueras la memòria del Sr. alcalde en molts temes, però la
memòria ha de servir per a aprendre i rectificar els errors. S’ha de mirar
endavant i ser més realistes a l’hora de presentar uns pressupostos que
siguem capaços d’executar, per tal de que no ens trobem en el pressupost
de l’any que ve amb una part important per fer d’aquests 1.100 milions
pressupostats per enguany.

Acaba la seva intervenció el Sr. Figueras dient que no s’estendrà més en
quant a la revisió de les diferents partides, perquè no ha disposat de massa
temps per fer una anàlisi acurada del pressupost ni per tenir entrevistes amb
els responsables de les àrees. No obstant, com sigui que avui es tracta de
l’aprovació inicial, això no vol dir que el seu grup no consideri la possibilitat
de presentar les al·legacions que estimi oportunes previ a l’aprovació
definitiva del pressupost.

Intervé el Sr. Arenas i diu que moltes de les coses que ha comentat el Sr.
Figueras ja s’han explicar abans, però considera important referir-se al tema
del superàvit. Com ja va dir una vegada en un Ple anterior, des de l’equip de
govern no s’enfoca aquesta qüestió com si l’ajuntament fos una empresa
que ha de tenir beneficis. En la seva explicació inicial ha dit que es preveu
destinar al pressupost d’inversions 83 milions de superàvit de l’any 2000,
superàvit que prové d’una bona gestió en el tema d’ingressos. L’any passat
hi va haver un increment important en els ingressos municipals i només en
ingressos en subvencions s’ha produït un augment d’un 146%. En aquest
cas, superàvit no vol dir dèficit de serveis, sinó una bona gestió en el
tancament d’ingressos anuals, i aquest superàvit es destinarà a inversions
en l’exercici actual.

L’equip de govern, continua el Sr. Arenas, no ha parlat en cap moment de
beneficis. Hi ha una mena de tossuderia per part de l’oposició en creure que
la base del superàvit són inversions que no s’han fet. Les inversions
segueixen el seu curs (el món no s’acaba a 31 de desembre), i aquelles que
no s’han pogut fer el primer any d’una legislatura perquè les subvencions
han endarrerit la seva arribada, es faran durant els anys següents. El
pressupost és una eina viva que es pot modificar amb lògica en qualsevol
moment.

A continuació intervé el Sr. Giol i pregunta si es tracta d’un error el fet que la
partida destinada a l’equipament de la sala de Plens estigui pressupostada
pel 2001 en 15.850.000 pessetes.

El Sr. interventor manifesta que és tracta d’un error mecanogràfic en la
denominació de la partida, al picar el mateix concepte que l’any passat.
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L’any 2000 la partida 121629 estava destinada a l’equipament de la sala de
Plens amb un import de 2 milions de pessetes. Enguany la partida 121629
figura en el pressupost d’inversions amb la quantitat de 15.850.000 pessetes
per a la xarxa local d’interconnexió d’edificis municipals.

El Sr. Segarra diu que quan abans ha preguntat per l’increment de la partida
de comunicacions telefòniques, que ha passat de 1.650.000 pessetes a
4.790.000 pessetes, el Sr. alcalde ha explicat que era degut al servei de
connexió a la xarxa d’Internet. Com és que aquest mateix concepte apareix
en una altra partida ?

El Sr. alcalde diu que no s’ha de barrejar la despesa ordinària amb les
inversions. Els 15 milions són dedicats a inversions en noves tecnologies per
tal de tenir connectades totes les àrees de l’ajuntament, i la partida de 4
milions correspon a la previsió de despeses de telèfons i de la xarxa
informàtica.

El Sr. alcalde manifesta que no hi ha grans discrepàncies entre el pressupost
presentat per l’equip de govern i les argumentacions donades pels altres
grups polítics. Com ha dit el regidor d’Hisenda, és cert que algunes de les
previsions d’inversió de l’any passat no es van poder realitzar per causa de
les subvencions que no van arribar o perquè algunes obres no van al ritme
que s’esperava. El pressupost municipal és sempre una previsió susceptible
de ser modificada. Però de tota manera, de les inversions previstes per l’any
2000 (sense comptar aquelles que no s’han fet perquè depenien de
subvencions), se n’hauran arribat a fer més del 75%, la qual cosa és un èxit
de previsió.

Amb el pressupost de l’any 2001, continua dient el Sr. alcalde, es va tancant
un cercle viciós que hi havia al nostre municipi. El cas de La Batllòria és
l’exemple del que es pretén per Sant Celoni. Des de que va entrar ell
d’alcalde, fa uns 12 anys, La Batllòria ha ampliat el número d’equipaments
de què disposa (la Unió Batlloriènca, l’edifici del carrer Major 15, Can
Bruguera), s’han urbanitzat pràcticament tots els carrers, el sector
residencial de La Plana ja està molt avançat, enguany es pensa fer una
reforma de l’enllumenat... És una situació similar a la de Sant Celoni, on
aquest any s’urbanitzarà el sector de Les Torres, que és el darrer pla parcial
residencial que resta per posar en marxa (llevat de Can Giralt i del Torrent
del Virgili). També es pretén fer avançar els sectors industrials de Can
Caseta i Les Ferreries de La Batllòria. Els dèficits urbanístics del municipi
han impedit el creixement de la població i és bo recordar que fins fa pocs
anys a Sant Celoni no hi havia cap pla parcial acabat, ni industrial ni
residencial.
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També, tant a Sant Celoni com a La Batllòria, s’ha donat un salt qualitatiu
important a nivell de nous equipaments i d’increment del patrimoni. L’any
2001 es pretén continuar en aquesta dinàmica de fer coses engrescadores,
que són compartides per tots, com ara la construcció de la nova escola de
música, el projecte de les noves instal·lacions esportives, i la urbanització
dels carrers urbans que resten per acabar (per exemple, el tram del carrer
Mossèn Jacint Verdaguer, entre el carrer Doctor Trueta i la plaça de
l’Estació, i algun carrer de la zona del Turó de la Mare de Déu, com ara el
carrer Pitarra).

Considera el Sr. alcalde que estem en un bon camí. Fins i tot, els 43 milions
de subvencions que al principi d’aquest mandat es creia que arribarien, s’han
convertit en 106 milions (el que representa un 146% de més), i això és
gràcies al treball de tots els regidors. També a nivell de projectes s’ha
aconseguit alguna subvenció, com per exemple, per a la redacció d’un mapa
dels nivells acústics del municipi que ha de servir per a la redacció de
l’ordenança reguladora de sorolls, i el projecte per a la conservació dels
esgrafiats de la façana de l’església, ambdós treballs encarregats i pagats
per la Diputació de Barcelona.

Estem en una etapa engrescadora, en la que des de totes les àrees s’aposta
per mantenir i ampliar els serveis que s’ofereixen al ciutadà. El Pacte
Territorial del Baix Montseny, a què s’ha referit el regidor d’Hisenda, és
també un tema molt important, en el marc del qual s’han engegat cursos i
conferències i s’ha encarregat un pla per a la dinamització del comerç. Els
fruits d’aquest pacte començaran a donar-se d’aquí a poc temps. Considera
el Sr. alcalde que els pactes han de ser una línia per fomentar la participació
de la gent.

En definitiva, conclou el Sr. alcalde, no hi ha grans diferències entre la
proposta de pressupost que es presenta i les exposicions dels diversos
grups municipals, encara que, en ocasions, el ritme de les realitzacions no
és el que voldríem tots. Per tot això, demana el Sr. alcalde el vot favorable
de tots els grups polítics al pressupost del 2001 que es porta a aprovació.

El Sr. Segarra pregunta si és factible que el pressupost figuri també amb
euros.

El Sr. alcalde respon que sí que es farà. També està previst que a nivell
informàtic es possibiliti el més aviat possible que la comptabilitat municipal
es pugui fer en paral·lel amb pessetes i amb euros, per començar a tenir un
rodatge abans de l’any 2002.



33

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la corporació per a
l’any 2001, així com el de l'Organisme Autònom Rectoria Vella i les seves
bases d'execució.

Atès que el mateix s'ha elaborat conforme les directrius establertes a la Llei
39/1988, de 28 de desembre, i altra legislació aplicable.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per nou vots a favor de la senyora Gener i dels senyors
Castaño, Arenas, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa i Casado, amb cinc vots
en contra dels senyors Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Gómez, i amb
l’abstenció del senyor Pascual, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici
de 2001 integrat pel pressupost de l'entitat i el pressupost de l'Organisme
Autònom Rectoria Vella, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica i
quadre de llocs de treball d'aquesta corporació, que amb la seva aprovació
resten elevats a pressupost, conforme han estat redactats i que, resumits,
donen el següent resultat:

AJUNTAMENT DE SANT CELONI

PRESSUPOST  ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER  CAPÍTOLS

  I      Despeses de personal 597.284.236
II     Despeses en béns corrents i serveis 528.206.144
III    Despeses financeres 34.610.000
IV   Transferències corrents 72.208.870
VI    Inversions reals 877.818.148
IX    Passius financers 80.470.000
                       -----------------
TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU 2.190.597.398
==================================================

PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
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   I      Impostos directes                          643.131.750
 II     Impostos indirectes                         69.000.000
 III    Taxes i altres ingressos                532.520.000
  IV    Transferències corrents                386.392.500
  V     Ingressos patrimonials                    62.910.000

VI    Alienació d’inversions reals             27.000.000
VII   Transferències de capital                61.093.148

  IX    Passius financers                           408.550.000
                                                   ----------------

TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU     2.190.597.398
         ==================================================

ORGANISME AUTÒNOM RECTORIA VELLA

PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS

 II       Despeses en béns corrents i serveis 7.984.000
   VI      Inversions reals                         50.000
                                                     --------------

TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU 8.034.000
         ==================================================

PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPITOLS

IV      Transferències corrents 8.034.000
                                                   -------------

TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU 8.034.000
    ==================================================

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL
GENERAL (ART. 147,1,C LLEI 39/88)

PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
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   I      Impostos directes                          643.131.750
 II     Impostos indirectes                         69.000.000
 III    Taxes i altres ingressos                532.520.000
  IV    Transferències corrents                386.392.500
  V     Ingressos patrimonials                    62.910.000

VI    Alienació d’inversions reals             27.000.000
VII   Transferències de capital                61.093.148

  IX    Passius financers                           408.550.000
                                                   -----------------

TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU          2.190.597.398
==================================================

PRESSUPOST  ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER  CAPITOLS

I      Despeses de personal   597.284.236
II     Despeses en béns corrents i serveis 536.190.144
III    Despeses financeres                    34.610.000

  IV   Transferències corrents     64.174.870
 VI    Inversions reals                877.868.148
 IX    Passius financers     80.470.000
                                                   ----------------

TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU           2.190.597.398
         ==================================================

PLANTILLA ORGÀNICA I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL
DE L'AJUNTAMENT

PLACES OCUPADES PER FUNCIONARIS DE CARRERA

A) Funcionaris de carrera amb habilitació nacional.

Cos nacional

  1. Secretari A 28 José Luis González Leal
  2. Interventor A 28 Vacant

b) Funcionaris de carrera sense habilitació nacional
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Escala d’administració general

Sub-escala B)  Administratius

  3. Administratiu C 16 Vacant
  4. Administratiu C 16 Maria Àngels Garcia
  5. Administratiu C 16 Roser Renau

Sub-escala C) Auxiliars

  6. Auxiliar adm. D 12 Margaret Ripoll
  7. Auxiliar adm. D 12 Marta Prat
  8. Auxiliar adm. D 12 Josepa Caballé
  9. Auxiliar adm. D 12 Vacant
10. Auxiliar adm. D 12 Marta Rubio
11. Auxiliar adm. D 12 Mercè Mesa
12. Auxiliar adm. D 12 Anna Puig
13. Auxiliar adm. D 12 Rosa Maria Roma
14. Auxiliar adm. D 12 Maria José Navarro
15. Auxiliar adm. D 12 Mercè Riera
16. Auxiliar adm. D 12 Glòria Massagué
17. Auxiliar Adm. D 12 Vacant
18. Auxiliar Adm. D 12 Vacant

Escala d’Administració especial

Sub-escala A) Tècnics

a) Tècnics superiors

19. Advocat S. Tècnics A 26 Pilar Puig
20. Economista A 26 Joan Muntal
21. Enginyer (50 %) A 26 Vacant
22. Tècnic Sup. RRHH A 26 Vacant

b) Tècnics mitjans

23. Tècnic grau mitjà B 20 Carme Puchol
24. Tècnic grau mitjà B 20 Roser Puig
25. Aparellador B 20 Jacint Sibina
26. Assistenta social B 20 Dolors Horta
27. Assistenta social B 20 Eva Ribot
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c) Tècnics auxiliars

28. Delineant C 16 Vacant
29. Entrenador C 16 César Gómez

Sub-escala B) Serveis especials

Classe a) Policia local

30. Sots Inspector C 18 Francesc Xavier Fernández
31. Sergent C 18 Manuel Morales
32. Sergent C 18 Vacant
33. Caporal D 16 Primitivo Giménez
34. Caporal D 16 Santiago Fradera
35. Caporal D 16 Sergi Boronat
36. Caporal D 16 Vacant
37. Policia D 12 Cristóbal Fernández
38. Policia D 12 Josep Francesc Guasch
39. Policia D 12 Sebastià Marmolejo
40. Policia D 12 Jordi Capote
41. Policia D 12 José Cárdenas
42. Policia D 12 Antonio Forés
43. Policia D 12 Narcís Acedo
44. Policia D 12 Jordi López
45. Policia D 12 Vacant
46. Policia D 12 Carlos Maestro
47. Policia D 12 José Luis Roca
48. Policia D 12 José Javier Morón
49. Policia D 12 Esteban Santana
50. Policia D 12 Cristóbal Navarro
51. Policia D 12 Rafael Coto
52. Policia D 12 Xavier Bornes
53. Policia D 12 Àngel Garcia
54. Policia D 12 Vacant - Grimas - interí
55. Policia D 12 Vacant – Mañas - interí
56. Policia D 12 Vacant –

Classe b)  Personal d’oficis

57. Jardiner D 12 Enric Perich
58. Paleta D 12 Francisco Ramírez

TOTAL: 58 llocs de treball reservats a funcionaris de carrera
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PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX

  1. Joan Pujals B 20 Tècnic grau mitjà
  2. Joan Urrútia D 12 Oficial 1ª electricista
  3. Andreu Gómez D 12 Auxiliar administratiu
  4. Vacant E 10 Vigilant zona blava
  5. Sandra March D 12 Auxiliar administratiu
  6. Albert Ardèvol E 10 Agutzil
  7. Vicenç Argemí E 10 Peó jardiner
  8. Joan Homs E 10 Peó obres
  9. Joan Muntaner E 10 Peó ajudant lampista
10. Antoni Tortosa E 10 Peó esports
11. Argimiro Ferrero E 10 Peó esports
12. Fulgencio Peña E 10 Peó esports
13. José Luis Parada E 10 Peó esports
14. José Luis García E 10 Peó esports
15. Rafael Coto D 12 Oficial 1ª paleta
16. Esther Vives C 16 Responsable Punt Informació
17. Rosa Martínez E 12 Treballadora familiar
18. Conxita Molist E 12 Treballadora familiar
19. Carmen Perea E 12 Treballadora familiar
20. M.Antònia Vilarrodona B 20 Mestre Escola d’adults
21. Francisca Garcia B 20 Mestre Escola d’adults
22. Ana Maria Navarrete B 20 Mestre Escola d’adults
23. Pablo Jiménez E 12 Oficial 2ª escoles
24. Vacant B 20 Educador social
25. Quim Colominas A 26 Tècnic superior
26. Esther Prat B 20 Tècnic mig
27. Josep M. Abril B 20 Tècnic mig
28. Marta Miralles B 20 Tècnic mig
29. Lluís Garcia B 20 Tècnic mig
30 Vacant C 16 Auxiliar Biblioteca
31.Vacant C 16 Auxiliar Biblioteca
32.Vacant C 16 Auxiliar Biblioteca
33.Vacant A  26 Tècnic Superior informàtica
34.Vacant E 10 Peó Cultura
35.Vacant D 12 Auxiliar administratiu
36.Vacant D 12 Oficial Jardiner

TOTAL: 36 llocs de treball reservats a personal laboral
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Segon.- Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica s'exposin
al públic durant quinze dies, termini durant el qual qualsevol habitant del terme
o persona interessada podrà presentar contra aquest i davant el Ple les
reclamacions i suggeriments que estimi convenients. En el supòsit que no sigui
presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu
sense necessitat d'adopció d'un nou acord.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió a les
12:30 hores de la nit, i s'estén la present acta de la que jo, el secretari
municipal, en dono fe.

L’alcalde     El secretari


	AJUNTAMENT DE SANT CELONI
	ORGANISME AUTÒNOM RECTORIA VELLA
	
	PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES


	PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
	
	
	
	RESUM PER CAPITOLS

	TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU8.034.000
	ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTE�
	TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU          2.190.597.398




